
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N

 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Saken gjelder:

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble endret 17.08.15. 
Ved endringen fikk § 2-1 følgende ordlyd:

«Opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved 
opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i § 1-1- til § 1-7. Institusjonene kan selv 
bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner 
kan legges til grunn for institusjonenes vurdering av opprykk.»

I denne saken legges det frem forslag til regler om behandling av opprykk til undervisnings- 
og forskerstillinger ved Universitetet i Bergen. 

Departementet har i oversendelsesbrev av 31.08.15 presisert at godkjenning av andre 
institusjoners bedømmelser må være basert på en generell godkjenning av alle 
bedømmelser ved den andre institusjonen / avdelingen, og at det ikke er anledning til å 
akseptere enkeltsøknader. Den andre institusjonen må derfor ha minimum tilsvarende krav til 
kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har.

Spørsmålet om hvilken ordning som etter dette bør gjelde ved Universitetet i Bergen har vært 
lagt frem for dekanene i møte 14.03.16. Det har også vært hentet inn opplysninger om valg 
av løsninger ved institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med, som UiO og NTNU.

HR-avdelingen har på basis av dette forarbeidet utformet forslag til regler som bør gjelde ved 
behandling av søknader om opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiB. 

Forslaget går ut på at opprykk i undervisning- og forskerstillinger som hovedregel bare kan 
søkes på grunnlag av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av UiB. Videre 
foreslås det at fakultetsstyret og styret for universitetsmuseet får delegert myndighet til å 
bestemme at bedømmelser foretatt av andre institusjoner kan legges til grunn. Reglene 
omfatter også spørsmålet om opprykk til stilling som professor på bakgrunn av 
kompetanseerklæring for professor II-stilling. 

Dato: 30.03.2016
Arkivsaksnr: 2008/7421

Universitetsstyret
39/16
28.04.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til regler for behandling av opprykk til undervisnings- og 
forskerstillinger fra dagens dato. 

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

30.03.2016/Lise Gundersen/Svein Åge Eilertsen

Vedlegg: 
1. Regler for behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger
2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 15.09.2015
3. Oversendelsesbrev av 31.08.2015 fra Kunnskapsdepartementet
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Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger

Fastsatt av Universitetsstyret: 28.04.2016

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er endret 17.08. 
15. Ved endringen fikk § 2-1 følgende ordlyd:

«Opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. 
Ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i § 1-1 til § 1-7. Institusjonene kan selv 
bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre 
institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk.»

Universitetsstyret vedtar følgende regler for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
ved Universitetet i Bergen:

1. Som hovedregel kan opprykk i undervisnings- og forskerstillinger bare søkes etter 
bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av UiB.

2. Universitetsstyret delegerer til fakultetsstyret og styret for universitetsmuseet innenfor 
sitt fagområde å bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av 
andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk.

3. Bestemmelser om at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre 
institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk, må være i 
overensstemmelse med den nasjonale forskriften og følgende interne regler for UiB:

3.1 Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av 
andre institusjoner kan bare gjøres når denne institusjonen som minimum stiller 
tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som UiB.

3.2 Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av 
andre institusjoner må være en generell godkjenning av alle bedømminger ved 
den andre institusjonen. Det er ikke anledning til å begrense 
godkjenningsvedtaket til å gjelde enkeltsøknader. 

3.3 Har UiB for enkelte stillingsgrupper stilt generelle krav til kompetanse utover 
minimumskravene i forskriftens § 1-2 til § 1-7, må slike tilleggskrav gjelde over tid 
for alle ansettelser og opprykk ved UiB, og være gjort kjent for ansatte og søkere.

Godkjenning av bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre 
institusjoner kan bare gjøres når denne institusjonen som minimum stiller de 
samme tilleggskrav som UiB har gjort for stillingsgruppen.
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4. Oppnådd kompetanseerklæring for professor II-stilling, kan ikke danne grunnlag for 
opprykk til stilling som professor uten at det er foretatt ny bedømmelse.  I tilfeller der det 
har vært gjennomført full professorkompetansvurdering ved tilsetting til professor II, vil 
det ikke være nødvendig med ny vurdering.

5. Den årlige søknadsfristen til å søke opprykk til professor er 15.9. Når særlige grunner 
foreligger, kan rektor godkjenne at fristen fravikes.
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Universiteter og høyskoler 

Tjenestemannsorganisasjonene i  

universitets- og høyskolesektoren 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/3868 31.08.2015 

 

 

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 

2006 nr. 129 

 

Høy kompetanse hos det faglige personalet, tilpasset de enkelte UH-institusjonenes oppgaver, 

profil og ambisjon, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten innen høyere utdanning og 

forskning. Som et ledd i dette arbeidet fastsatte departementet 17. august 2015 endringer i 

forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene, som vil 

tre i kraft 15. september 2015, er nå er lagt ut på Lovdata. Forskriften er fastsatt etter høring 

av berørte parter.  

 

Den reviderte forskriften innebærer blant annet at: 

 Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av 

kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt. 

Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt 

ved annen institusjon/annen institusjons avdeling. 

 Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn 

førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om 

opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves. 

 Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte 

stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens §1-2 til § 1-7. 

 Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves. 
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Side 2 

 

 Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast 

stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til 

førstelektor eller førsteamanuensis. 

 

For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar 2015.  

 

Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet.  

Noen av høringsinstansene hadde spørsmål til den praktiske siden når det gjaldt adgangen til å 

godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon. 

Departementet vil presisere at en slik godkjenning må være basert på en generell godkjenning 

av alle bedømminger ved den andre institusjonen/avdelingen. Det er ikke anledning til å 

akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav 

til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har. 

 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at når institusjonene/avdelingen nå gis adgang til å fastsette 

generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til §1-7, må slike 

generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/avdelingen. 

Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere.   

  

Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er ønskelig at det åpnes for at 

dokumentasjon skal kunne sendes elektronisk i stedet for i papirutgave. Departementet har 

ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte dersom institusjonene ønsker det og 

dokumentasjonen egner seg for dette. 

 

Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-08-17-963  

 

 

Med hilsen  

 

 

Jana Weidemann (e.f.)  

avdelingsdirektør Inger Wætnes 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 UHR 
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